
 
 
 
 
 
 

 

IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA: Escola Secundária de Felgueiras 

CÍRCULO: Porto 

SESSÃO: Ensino Secundário 

 

 

PROJETO DE RECOMENDAÇÃO 

 
 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
(Considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas; máximo 3000 caracteres. 

Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.) 
 

  Numa sociedade que se pretende igualitária torna-se cada mais premente a mudança de 

mentalidades. 

Como meio privilegiado de socialização, a escola tem como missão promover a igualdade 

de oportunidades e educar para os valores do pluralismo e da igualdade entre homens e 

mulheres. Urge, desenvolver um esforço para a eliminação da discriminação em função do 

género e, consequentemente, de relações de intimidade marcadas pela desigualdade e pela 

violência, constituindo-se parte essencial da educação para os direitos humanos, para o 

respeito pelos direitos e pelas liberdades individuais na perspetiva da construção de uma 

cidadania para todos.  

 
 

 MEDIDAS PROPOSTAS 
(Redigir com clareza e objetividade, sem alíneas; máximo 500 caracteres. 

Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.) 
 

1ª Medida – Criação de um “Observatório de Género” na escola e de um grupo de 
trabalho designado (SID) Somos Diferentes e Iguais, composto por docentes e discentes 
que sejam consultores de género nas diferentes iniciativas da escola, que façam a ligação 
com a autarquia e que envolvam toda a comunidade educativa (encarregados de 
educação, docentes, não docentes e alunos).  

 

2ª Medida – Na segunda medida pretende-se que se atue a nível da autarquia através da 
criação do/a Conselheiro/a Municipal que fará a promoção de um conjunto de 
conferências, palestras, ações de formação, entre outras atividades, dirigidas às empresas 
e ao tecido empresarial de modo a promover a Igualdade de Género e desconstruir 



 
 
 
 
 
 

 

estereótipos.  

 

3ª Medida – Reformular os Regimentos que regulam o processo eleitoral das Associações 
de Estudantes de modo a implementar a Lei da Paridade. 

 

 

 

Nota importante 

Depois de preencher o projeto de recomendação, deverá gravá-lo em formato PDF e anexá-lo ao 

formulário eletrónico disponível, a partir de 6 de dezembro, na página Internet do Parlamento dos 

Jovens: www.jovens.parlamento.pt. 

http://www.jovens.parlamento.pt/

